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    ГОДИШЕН  ПЛАН 
    за дейността 

 

   на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“  
гр. Две могили, обл. Русе 

       през учебната 2021/2022 г. 
 

      

 

дейността 
на 

ОУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, 
Годишният план е приет от Педагогическия съвет на заседание с Протокол № 12 

/01.09.2021 г. и е утвърдена със Заповед № 736/14.09.2021г. на директора на училището. 

ГР.БОРОВО 

ЧЕБНА  2014/2015  ГОДИНА 



 

 
       При изготвянето на училищният план за  учебната 2021/2022 г. е взет предвид 

анализът на констатираното ниво на управление и организация на учебно-възпитателния 

процес в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили, обл. Русе  през изтеклата учебна 

година. Общите  тенденции в социалната среда и приоритетите в  образователната 

система на национално ниво стоят в основата на неговото разработване.  При  

възникване на непредвидени обстоятелства и задачи, както и при възникнала промяна на 

нормативната база планът е отворен за допълнение  и актуализиране. 

 

   

РАЗДЕЛ  І.  АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

      Цялостната дейност на училището през учебната 2020/2021 г. протече съгласно 

залегналите в Годишния план задачи.  

      В началото на учебната година броят на учениците беше 434, разпределени в 19 

паралелки, а в края на учебната година – 424 ученици. 

      Важен фактор за координацията на училищните дейности през учебната бе 

създадената и утвърдена през годините организация на видовете дейности, спазването на 

графиците за започване и приключване на учебните занятия по степени и випуски. 

Координацията на училищните дейности и отчитане на резултатите осигури единство и 

непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Качеството на планиране бе решаващо 

условие за усъвършенстване на организацията, структурата и методиката на обучение в 

училището. Прозрачността на управлението и съчетаване на добрите традиции, 

усъвършенстването на работата в екип бяха водещите принципи при планиране на 

дейностите за учебната 2020/2021 г. Като се прибави и непрекъсната модернизация и 

обновяване на материално-техническата база, както и прилагането на съвременни методи 

на обучение във връзка с настоящите интереси на подрастващото поколение, може да се 

смята,че това оформи една стабилна основа за изграждане на съвременни и подготвени 

за живота личности. 

       СУ „Св. Св. Кирил и Методий“  е училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с 

добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в 

съответствие с променящата се роля на учителя в УВП – да бъде не просто източник на 

учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, 

които да помогнат на учениците в бъдещото им личностно израстване и реализация в 

живота.  

 

Силни страни в дейността на училището са: 

 Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, чрез 

които са постигнати образователните и възпитателните цели на обучението. 

 Доброто равнище на получените знания и изградените умения, съобразено с 

държавните образователни стандарти. 

 Системният контрол върху качеството на УВР от страна на училищното 

ръководство. 

 Отговорно отстояване на професионалните ангажименти от учителския колектив. 

На всички учители се осигурява творческа свобода за възможно най-пълно реализиране 

на целите на УВП. 

 Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в 

текущата УВР. 

 Участие и класиране на ученици в състезания, конкурси и олимпиади. 

 Участието в Национални програми. 

 

 

 



 

 Непрекъснатото обогатяване на материалната база, свързано с навлизането на 

информационните технологии в обучението на децата и административното обслужване 

на училището. 

 Развитието на създаденото доверие между ученици, учители, училищно 

ръководство и родители с цел положителна промяна в отношението към институцията 

училище. 

 Единодействието на цялата педагогическа колегия в стремежа да се защити 

визията за  училището като образователна институция, която дава добра подготовка на 

децата и в която се спазват определен ред и правила на поведение. 

 Утвърждаване на мултимедията в УВП, както от страна на учителите, така и  на 

учениците  повишава интереса на учениците и качеството на обучението. 

 Като добра тенденция се утвърждава и вътрешното заместване между колеги – 

това е начин да се разрешават експедитивно възникнали проблеми, свързани с отсъствия 

на учители /по болест  и др. причини/ и учениците да не губят учебни часове. Училището 

успешно прилага училищния план ,,Без свободен час”, за което допринася създадената 

организация за оперативното дежурство на учителите. 

 Положително влияние за издигане престижа на училището е поддържането на 

училищния сайт, както и сайтове на отделните класове, в които се отразяват всички 

дейности, мероприятия и информация за организация на УВП. 

 Постиженията в УВР, положителните промени в обновяването и естетизирането на 

материалната база, екипната работа на преподавателите и доброто взаимодействие с 

ученици и родители имат своя резултат, а именно изпълнения Държавен план-прием след 

завършен VІІ  клас.  

 

Слаби страни и нерешени проблеми: 

Въпреки приключилите ремонти на всички санитарни помещения в училищната 

сграда, финансиран със средства по Проект „Красива България“, и на големия 

физкултурен салон, все още има трудности, свързани с нуждата от ремонти и 

подновяване на материалната база (асфалтиране на училищния двор, ремонт на 

прилежащите помещения на физкултурния салон, подмяна на осветителни тела и др.), за 

които финансирането е недостатъчно. Нужно е да се положат още усилия за намиране на 

спонсори – лица, фирми или други организации. 

 Като нерешен докрай проблем в УВР могат да се откроят безпричинните отсъствия 

от учебни часове на някои ученици. Слабата мотивация за учебен труд на отделни 

ученици е причина за допуснатите голям брой неизвинени отсъствия и проблем за 

педагогическия колектив. Колегията има възможности да се справи с тях чрез единство в 

изискванията, строг контрол и вписване на отсъствията, стриктно прилагане на 

Правилника на училището  за полагане на изпити върху пропуснатия учебен материал.  

 Слаба заинтересованост и недостатъчното включването на родителите в 

реализацията на училищни и извънучилищни прояви на техните деца е също една много 

слаба страна в дейността на училището. 

 

Изводи и оценки: 

        Училището продължава да  работи в реална среда, като се съобразява и влияе от 

външни и вътрешни фактори. Демографският срив, социално-икономическа криза, новите 

нагласи в ценностната система  са предпоставки учебното заведение да отстоява своето 

място, позиции и да търси и намира пътища за разрешаване на проблемите. 

 

Необходимо е: 

 Да продължи работата по гражданското образование на учениците; 

 

 



 

 Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени 

прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни; 

 Да се търсят възможности за подобряване на дисциплината в отделни учебни 

часове, като се оказва помощ на преподавателите, които срещат  трудности от такъв 

характер; 

 Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество. 

 

 

РАЗДЕЛ II. МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО. СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТИ 

В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Мисия на училището: Приобщаване  към общочовешките ценности и добродетели. 

 

Визия на училището:  

 Осигуряване на знания, умения, добродетели и духовност, които да допринесат за 

превръщането му в желана територия на учениците;  

 Утвърждаване на самочувствието и  професионалните умения на педагогическата 

колегия, екипната работа на отговорни  личности, прилагащи  творчество и иновации в  

организирането на образователно- възпитателния процес;  

 Формиране  и  изграждане на  междуличностно общуване и спазване на Етичния 

кодекс на училищната общност.  

 

Стратегия за развитие на училището: 

       СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -  гр. Две могили, обл. Русе се придържа на основни 

законови уредби: Закон за предучилищното и училищното образование, приоритетите на 

МОН и РУО – Русе и спецификата на  училището. Стратегията е приета с решение на 

Педагогическия съвет, взето но заседание Протокол № 12 от 14.09.2020 г. и утвърдена 

със заповед № 586/14.09.2020 г. на директора на училището. 

 

 Цели на училището: 

1. Обучение и възпитание на учениците в съответствие с потребностите и  

индивидуалните им способности;  

2. Успешна социална  реализация на учениците.  

Подцели: 

1. Развитие на интелектуалните възможности и комуникативни способности на 

личността, нейната индивидуалност  и самостоятелност. 

2. Социализация и интеграция на деца и младежи в неравностойно социално 

положение, децата  със СОП на интегрирано  обучение и в паралелката на деца с 

увреждания, в случай, че такива са налице. 

 

Основни приоритети: 

 Активна дейност за укрепването и утвърждаването на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ -  гр. Две могили, обл. Русе  като  средищно училище; 

 Изграждане на здрави, морални и дееспособни личности, съхраняващи авторитета 

на училището и развиващи неговите традиции; 

 Въвеждане на целодневна организация на учебния ден в І - VII  клас; 

 Усвояване на задължителния образователен минимум  при завършване на 

съответната степен на образование, необходим за социалната и професионалната  

реализация на учениците; 

 

 



 

 

 Овладяването на българския книжовен език от всички ученици във всички етапи и 

степени на образование е решаващо условие за тяхната успешна социална и 

професионална комуникация и реализация като български граждани; 

 Използване на  компютърна техника и информационни технологии; 

 Формиране на умения и способности за непрекъснато придобиване на знания и 

умения в условията на бърза смяна на технологии в производството, потреблението и 

услугите; 

 Учебното заведение да формира трайна потребност  у човека да води 

здравословен начин  на живот. 

 

Основни задачи за учебната 2021/2022 г. 

1. Равен достъп до образование. Реализиране  на дейности  за интеграцията на 

ученици  от  ромски  етнически  произход и деца със СОП; 

2. Осигуряване на оптимални условия за изпълнение мисията на училището чрез 

утвърждаване на неговата визия и осъществяване  на целите в краткосрочен и 

дългосрочен план; 

3. Качествено образование чрез провеждане на учебен процес в съответствие с 

нормативната уредба и изискванията на времето, приоритетите на МОН и РУО - Русе; 

4. Повишаване на мотивацията за активен учебен процес чрез подобряване на 

качествената страна на планирането и организация на дейността на учителите; 

5. Успешна и резултатна подготовка за НВО (ІV и VІІ клас) с цел повишаване на 

резултатите на учениците; 

6. Осигуряване на условия за  методическа и квалификационна дейност  на учителите 

за поддържане  на  професионалното  им равнище и кариерно развитие Обхват на всички 

учители в квалификационни курсове, организирани през годината; 

7. Активизиране на диалога с общинска администрация - гр. Две могили, Дирекция 

„Социално подпомагане“ - гр. Две могили и всички социални партньори по проблемите на 

обхвата  на  учениците и задържането им в училище; 

8. Осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за 

учениците от I до VII клас; 

9.   Мотивиране на учениците, създаване на модели на поведение и подготовка за 

активно и ангажирано участие в демократичните процеси на обществото чрез 

осъществяване на гражданско образование. 

10. Да се намали броят на учениците, отсъстващи без причина от учебни часове и на 

преждевременно напусналите училище. 

 

Принципи: 

 Прозрачност и гласност в управлението; 

 Етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите и спазване на 

Етичния кодекс на учителя; 

 Компетентност и професионализъм като най-сигурен начин за отстояване 

авторитета на учителската професия; 

 Ефективност на образованието за осигуряване на качествено образование за 

всички и за всеки в оптималните за него граници; 

 Равнопоставеност и качество на образованието; 

 Баланс между традиция и новаторство; гъвкавост, адаптивност, предвидимост на 

промените и авторитетност на решенията; 

 Съчетаване на утвърдените традиции с отвореност към нови идеи. 


